
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

10.–12.
KLASE

sasniedzamais  
rezultāts

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ 
MĀCĪBU JOMA
3.8.  Argumentācijai izmanto avotus, tostarp tīmekļa 

resursus, ievērojot atsauču lietošanu un autortiesību 
normas.

CAURVIJU PRASMES
1.1.  Gūst vispusīgu, precīzu informāciju par kompleksiem 

jautājumiem, izvērtē tās ticamību un analizē, kādēļ 
atsevišķās situācijās iegūt ticamu informāciju ir grūti.

6.1.  Lai īstenotu daudzveidīgas ieceres, mērķtiecīgi izvēlas 
vai pielāgo un efektīvi izmanto atbilstošas digitālās 
tehnoloģijas.

izmantojamās  
mācību metodes

mērķauditorija 10.–12. klase

nepieciešamie resursi

nodarbības  
apraksts

atgriezeniskā saite

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 Kas ir autortiesības?  Kādi ir autortiesību veidi?
 Kas ir blakustiesības?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?

Atbildes 

4.    UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs.
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 Kas ir autortiesības?  Kādi ir autortiesību veidi?
 Kas ir blakustiesības?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?

9.
  

Izlasi dažādu autoru literāros darbus! Raksturo darbu pārstāvētā literārā virziena pazīmes 
un liriskos varoņus/tēlus! Izskaidro un pamato, kā vari izmantot kādu no šiem darbiem, 
ievērojot autortiesību normas!

ES

Ja es kontrolēju savu iekšējo orgānu darbību, 
tad tas vēl nenozīmē, ka man tādu vispār nav. 
Joprojām aknas, plaušas un nieres riņķo ap 
manu sirdi, zvēro un deg.

Daudz mazu zvaigžņu pukst manī 
dzalkstīdamas, šūpojas, krīt. Un tad es 
palieku slims. Istabā lēni mainās gaisma un 
tumsa. Jūtu – daudz mazu pilsētu riņķo ap 
Rīgu spiegdamas, drebinādamās salā.

Ik mirkli es zaudēju milzīgu daudzumu 
enerģijas un siltuma. Tāpēc gribu, lai tu 
lēzenos lokos riņķo ap mani.

(KĀRLIS VĒRDIŅŠ)

PATS

Priekš citiem darbodamies, attīsti 
Pats savus spēkus negurstošā karā – 
Un mūžīgs darba lauks būs tavā varā 
Un mūžam jaunots spēks un ieroči. 
Bet sargies būt kā nabadzīgie garā, 
Kas, sevi projām sviežot, laimīgi – 
Uz tevi spļaus un samīs tevi barā. 
Pats cīnies, palīdz, domā, spried un sver, 
Pats esi kungs, pats laimei durvis ver.

(RAINIS)

Es esmu es pats 
Es esmu pīlādzis. 
Ap mani uguns ķekariem 
Pasaules strīdīgie domu strazdi 
Salaižas baros. 
Kādēļ tu gribi 
Ozolu zīles kārt manos zaros? 
 
Es esmu kartupeļa zieds. 
Kādēļ tu gaidi no manis 
Neļķu un rožu dvesmu? 
Kādēļ tu gaidi, 
Lai es neesmu tas, kas es esmu? 
 
Mans, kā tu saki, puiciskais skats – 
Tas esmu es pats. 
Mans pirmais sirmais 
Un pēdējais sirmais mats – 
Tās nedzēšamās slāpes, 
Tas neremdināmais dvēseles bads 
Un ātruma prieks, 
Un apstāšanās sāpes – 
Tas esmu es pats. 
 
Pie tavām kājām es neesmu kritis, 
Caur tavu mīlu es neesmu cēlies – 
Ko tu no manis vēlies?

(IMANTS ZIEDONIS)
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NEBĒDNE MEITENE

Es esmu nebēdne meitene! 
Visas rīkstes tēvam nolūza,  
Kad pērdams tas mani audzēja.  
Ar vienu aci es varēju smiet,  
Ar otru, ja vajadzēja, asaras liet. 
Un, māte kad mani mācīja:  
“Esi klusa, laba, godīga,”–  
Es dziedāju tikai: Lalala! 
 
Es esmu nebēdne meitene! 
Simts zēnu aiz deguna vazāju, 
Ikkatru mīlēt apsolu: 
Šim stūrīts no sirds, tam stūrītis,  
Tik paliek pāri pats viducis. 
Vai sacīt man, viducis priekš kā?  
Ak! Nav jau nemaz tāda viduča –  
Lalala! Lalala!

Es esmu nebēdne meitene!  
Bet, ja nu tiešām reiz atnāktu zēns,  
Tik rātns, tik godīgs, kā jēriņš tik lēns,  
Balts krādziņš un balta šlipsīte, 
Un balta krūtīs dvēsele, 
Un teiktu, ka mīlējis mani tik vien, 
Nu, tad es arī, es arī – nudien!  
Vai zināt, ko tad es darītu? 
Es viņu arī – piekrāptu! 
Lalala! Lalala! 
 
Es esmu nebēdne meitene!   
Ja mani ar labot sāks,   
Tikpat nekas tur neiznāks.  
Pa laukiem un grāvjiem tik mīlu skriet,  
Mati juku jukām ap galvu man iet!   
Diezin – vai kāds mani noķertu?  
E, niekus! – Es to neticu!  
Es palieku nebēdne meitene, 
Kā meža vanags man dvēsele! 
Lalala! Lalala!

(ASPAZIJA) 

2.
  

Noklausies Aspazijas dzejoli RTU sieviešu kora “Delta” izpildījumā! Izskaidro, kā un kurā 
jomā šo ierakstu vari legāli izmantot! (Ieva Parša – mūzika, Aspazija  dzeja, RTU sieviešu 
koris “Delta”, diriģente Elīza Dūma, Linda Vicinska, Māra Vaickovska, Ieva Parša – balsis, 
Aldis Liepiņš  klavieres, Edgars Saksons  sitaminstrumenti.  
(pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=KFHRZ7Bh-Rg)

3.
  

Iepazīsti Elvīras Blomes veidoto digitālo izstādi “Aspazijas atklātnes”  
(pieejama: https://memorialiemuzeji.lv/digital-exhibitions/aspazijas-atklatnes/ )!  
Pamato, kādas ir izstādes veidotājas personīgās tiesības un kādas ir tavas tiesības 
izmantot šo digitālo izstādi!

4.
  

Noskaidro, kurā Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauta Aspazijas un Raiņa sarakste, 
sameklē sarakstē piemērus, kas raksturo dzejnieku personības!

5.
  

Izvēlies no pieejamajām vai izveido pats digitālā vai papīra formātā piecas atklātnes,  
kas raksturo tavu personību! Prezentē klasē! Ja izmanto citu autoru fotogrāfijas vai tekstu, 
precīzi ievēro autortiesību normas!

 Kas ir autortiesības?  Kādi ir autortiesību veidi?
 Kas ir blakustiesības?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?
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